
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №  836

1 06
(КПКВКМБ)
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(КПКВКМБ)

3 615031
(КПКВКМБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної 
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджеіу) 

наказ №201-н від 22.10.2018 
Управління фінансів Ізяславської РДА

ПАСПОРТ

(найменування місцевого фінансового органу) 
22.10.2018 №72-н

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 
Відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації_____________

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації______________
(найменування відповідального виконавця)

0810_______________________Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1979.40 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1966.40 тис.гривень та спеціального фонду- 13.00 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від28.06.1996, ст. 20 ,9 0 ,9 1  Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення сесії Ізяславської районної ради 
Хмельницької області № 10 від 18.10.2018р.

6. Мета бюджетної програми Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми____________________________________________ _________________

N з/п к гж в к КФКВК Назва підпрограми
1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N  з/п к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0615031 0810
0615031 - Утримання та навчально- 

тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнаньких споотивних шкіл

1966,40 13,00 1979,40

2 0615031

Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної підготовленості 

дітей дитячо-юнацькими спортивними 
школами

1966,40 13,00 1979,40

Усього 1966,40 13,00 1979,40
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань



^ -----V-----------------
N  з/п кпквк Назва показника

Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

і 2 .3 4 5 6

0615031
0615031 - Утримання та навчально- 

тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких с п о р т и в н и х  шкіл

Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної підготовленості 

дітей дитячо-юнацькими спортивними 
школами

Затрат
V тому числі тренерів, осіб. осіб штатний розпис 11,00

обсяг витрат на утримання комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх 

видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 
видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету, т н .

грн. штатний розпис

1284,70

кількість штатних працівників комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки 

на утримання яких здійснюються з бюджету, у 
розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СЛЮШОР1 осіб.

осіб штатний розпис

22,5

Продукту
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли 

участь у регіональних спортивних змаганнях, 
__________________ — ПСІ б__________________

осіб мережа

481,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у  розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний 
фонд'

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
'>• Усього .. ,;/£> 4ч ------гт-------1 0,00 0,00 0,00

1 Код функщональної;іиіасифікащі видатків т^іф едю уйцня бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на щщірограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених'^ місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиідйнихгіроектів (пр(Ґгррм).

3 Прогноз видатків до кінця ^еалізащі інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. л
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Начальник управління фінансів

Крюкова Л.В,
(ініціали і прізвище)
Остапчук О.М

(ініціали та прізвище)

Журавель С.В.
(ініціали і прізвище)




